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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Kajian teori ini akan membahas tentang teori-teori pendukung penelitian 

yang diambil dari berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian. 

Adapun teori-teori yang dibahas akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1 Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.1.1 Definisi Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning  (CTL) 

Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran berpusat pada siswa.  Oleh karena 

itu, guru harus menerapkan pembelajaran yang membuat siswa berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran salah satunya yaitu dengan penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) (Putrianasari & 

Wasitohadi, 2015). Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan fenomena nyata 

pada kehidupan sehari-hari (Hasibuan, 2014; Mahendrawati, Pudjawan, & 

Suarjana, 2016; Maryati & Priatna, 2017). Melalui pembelajaran tersebut siswa 

mudah untuk memahami apa yang telah dipelajarinya dan tertanam dalam ingatan 

siswa (Johnson, 2009; Suyadi, 2013). Selain itu juga, melalui pembelajaran CTL 

diharapkan siswa dengan memahami materi yang telah dipelajari disekolah dapat 

diimplementasikan pada kehidupan nyata siswa (Suyadi, 2013). 

Kegiatan pembelajaran CTL menstimulus siswa untuk membangun dan 

menemukan konsep baru tentang materi yang telah dipelajarinya berdasarkan 

pengetahuan yang siswa miliki sebelumnya (Ekawati & Dewi, 2016; Nuridawani 

et al., 2015). Pengetahuan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam 
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mengembangkan dan mengeksplorasi pengetahuan yang sedang dipelajari. 

Kegiatan tersebut dilakukan oleh siswa secara mandiri, dimana guru dalam 

pembelajaran hanya berperan sebagai fasilitator dan mengarahkan siswa 

menemukan makna materi yang dipelajari (Mahendrawati et al., 2016; Pramita, 

Mulyati, & Susanto, 2016). Kegiatan tersebut menjadikan proses pembelajaran 

menjadi bermakna, karena siswa mengalami dan mengetahui bagaimana cara 

untuk mencapai arti belajar yang sesungguhnya. 

2.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Salah satu karakteristik dari model pembelajaran CTL yaitu materi pelajaran 

dikaitkan dengan permasalahan kehidupan nyata (Hasibuan, 2014; Johnson, 2009; 

Maryati & Priatna, 2017). Keterkaitan diantara keduanya dikonstruk membentuk 

pengetahuan baru tentang matematika yang dihubungkan dengan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya (Harahap, 2015; Rusman, 2012; Trianto, 2011). 

Kegiatan tersebut dapat melatih siswa untuk lebih dalam memahami apa yang 

telah siswa pelajari dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang 

telah dipelajarinya (Hasibuan, 2014; Rusman, 2012; Surya et al., 2013). Dengan 

demikian, dapat menstimulus siswa untuk beraktivitas secara penuh dan bekerja 

keras dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran siswa.  Karena dengan memiliki pemahaman materi yang tinggi siswa 

mampu untuk bernalar dengan baik dalam memecahkan masalah yang ada 

(Kurniati & Murniati, 2016). 

Dampak penerapan model pembelajaran CTL berdasarkan pendapat para 

ahli diantaranya yaitu dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis 
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siswa (Herita, Armiati, & Nilawasti, 2014; Nuridawani et al., 2015).  Selain itu, 

model pembelajaran CTL dapat menumbuhkan nilai karakter yang baik pada diri 

siswa seperti kerja keras, tekun dan pantang menyerah serta memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi (Maryati & Priatna, 2017; Yulinda, Irawati, & Gusrayani, 2016). 

Nilai karakter tersebut bisa disebut dengan resiliensi matematis siswa (Hendriana, 

Rohaeti, & Sumarmo, 2017). Dengan demikian, dengan menerapkan model 

pembelajaran CTL diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penalaran 

matematis siswa dan resiliensi matematis siswa. 

2.1.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Model pembelajaran memerlukan langkah-langkah dalam implementasi 

pada proses pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah model pembelajaran 

CTL diantaranya yaitu: (1) Pembentukan kelompok belajar; (2) Menyajikan 

masalah kontekstual; (3) Berdiskusi kelompok; (4) Presentasi; (5) Menyimpulkan; 

(6) Penilaian (Nurhadi, Yasin, & Senduk, 2004; Rusman, 2012). Lebih lanjut 

dapat diuraikan bahwa (1) pembentukan kelompok belajar merupakan pembagian 

siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa dalam setiap 

kelompok yang pemilihannya bersifat heterogen, dimana setiap kelompok 

meliputi siswa berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. (2) Menyajikan masalah 

kontekstual merupakan guru memberikan masalah nyata yang berkaitan dengan 

materi yang sedang dipelajari oleh siswa. dan didukung dengan menggunakan 

benda-benda disekitar yang sesuai materi serta mampu mengkonstruk 

pengetahuan siswa; (3) Berdiskusi kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh setiap siswa pada masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan anggota 
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kelompoknya dalam menyelesaikan masalah nyata. Dalam menyelesaikan 

masalah nyata tersebut diharapkan siswa mampu menemukan konsep berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan serta guru mengarahkan siswa untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah melalui 

aktivitas tanya jawab; (4) Presentasi merupakan kegiatan menyampaikan hasil 

diskusi kelompok didepan kelas oleh kelompok yang terpilih untuk maju; (5) 

Menyimpulkan merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 

guru dan siswa untuk menyamakan persepsi atas materi yang telah dipelajari; (6) 

Penilaian merupakan kegiatan yang diberikan kepada siswa berupa latihan soal 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

telah dipelajarinya. 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 

Kelebihan model pembelajaran CTL diantaranya yaitu 1) materi 

pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa tertanam kuat dalam memori otak 

siswa; 2) melatih siswa untuk memahami materi pembelajaran dan menghilangkan 

kebiasaan menghafal materi pembelajaran; 3) siswa dituntut aktif untuk 

melakukan kegiatan mental maupun fisik dari awal sampai akhir pembelajaran; 4) 

Pemahaman konsep siswa diperoleh dari hasil kegiatan inkuiri yang dilakukan 

siswa bukan dari transfer ilmu dari guru sehingga pembelajaran yang sedang 

berlangsung menjadi bermakna (Wahyuni, 2016). 

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran CTL juga memiliki 

kekurangan diantaranya yaitu 1) membutuhkan waktu yang lama dalam proses 

pembelajaran CTL; 2) situasi kelas mudah tidak kondusif ketika guru tidak dapat 
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mengendalikan dengan baik kelas yang diajar (Wahyuni, 2016). Untuk mengatasi 

kekurangan model pembelajaran CTL diperlukan suatu bahan ajar salah satunya 

bahan ajar cetak seperti modul. Karena berdasarkan Sungkono (2009) menyatakan 

bahwa melalui penggunaan bahan ajar dapat menghemat waktu guru dalam 

mengajar dan menjadikan proses pembelajaran efektif dan interaktif.  

Nuridawani et al. (2015) berdasarkan hasil penelitiannya penerapan model 

pembelajaran CTL dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa dan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Maryati & Priatna 

(2017) berdasarkan hasil penelitiannya model pembelajaran CTL menjadikan 

siswa untuk mengenal, menyadari, peduli, dan menginteralisasi nilai-nilai dan 

memiliki sikap ketulusan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melengkapi 

penerapan model pembelajaran CTL peneliti menggunakan modul pembelajaran 

berbasis pemecahan masalah. Jumiati, Johar, & Ahmad (2013) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah lebih baik 

jika dibandingkan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif dan kemampuan penalaran matematis siswa. Martyanti (2013) 

berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa melalui penerapan 

pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan self-confidence siswa 

dalam belajar matematika. Sehingga peneliti ingin menerapkan model 

pembelajaran CTL berbantuan modul berbasis pemecahan masalah. 

2.2 Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran secara 

langsung dengan menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran guru yang lebih aktif 
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dibandingkan dengan siswa. Model pembelajaran konvensional dimulai dengan 

pemberian contoh soal yang sesuai dengan materi yang dibahas, dan guru 

memberikan latihan soal kepada siswa sesuai buku paket atau buku pegangan dari 

sekolah. 

2.3 Modul  berbasis Pemecahan Masalah 

2.2.1 Definisi Modul Pembelajaran 

Implementasi model pembelajaran dapat dibantu dengan alat pendukung 

pembelajaran salah satunya yaitu modul pembelajaran. Modul pembelajaran 

merupakan salah satu jenis dari bahan ajar cetak yang penerapannya digunakan 

secara individu (Marlina, Anggraini, & Suryani, 2014; Wahyuningtyas & Shinta, 

2017). Selain itu, modul pembelajaran dirancang secara sistematis (Daryanto, 

2013; Rismen, 2017; Wahyuningtyas & Shinta, 2017). Kedua pernyataan tersebut 

bertujuan agar siswa dapat memahami apa yang dipelajari berdasarkan kecepatan 

pemahaman setiap siswa terhadap materi yang sedang dipelajarinya (Sungkono, 

2009; Wahyuningtyas & Shinta, 2017). 

Sistem pembelajaran dalam penerapan modul, siswa harus menyelesaikan 

secara tuntas setiap bagian bahan pelajaran untuk lanjut pada bagian bahan 

pelajaran selanjutnya (Sungkono, 2009). Adapun beberapa kerangka yang termuat 

didalam modul, diantaranya yaitu: (1) kata pengantar; (2) daftar isi; (3) peta 

kedudukan modul; (4) glosarium; (5) pendahuluan; (6) pelajaran; (7) penilaian; 

(8) kunci jawaban; dan (9) daftar pustaka (Daryanto, 2013). Pada bagian kerangka 

pendahuluan memuat beberapa bagian yaitu standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, penggambaran tentang modul, waktu yang diperlukan, prasyarat 

penggunaan modul, petunjuk cara penggunaan modul, tujuan akhir, dan cek 
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penguasaan standar kompetensi (Daryanto, 2013). Selanjutnya pada bagian 

kerangka pelajaran memuat beberapa bagian yaitu tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, penjelasan materi, ringkasan, latihan soal, tes, serta lembar kerja dan 

praktik (Daryanto, 2013). Banyaknya pelajaran diselaraskan dengan banyaknya 

bahan pelajaran yang dibahas dalam satu materi pokok. Dan bagian yang terakhir 

pada modul yaitu  penilaian yang didalamnya memuat tes kognitif dari 

keseluruhan pelajaran (Daryanto, 2013). 

2.2.2 Karakteristik Modul Pembelajaran 

Karakteristik utama pada modul pembelajaran yaitu self instruction, yaitu 

penggunaan modul dilakukan secara individu (Daryanto, 2013). Siswa dilatih 

untuk mandiri dalam belajar dan tidak tergantung dengan guru pengajar (Syahrir 

& Susuilawati, 2015). Oleh karena itu, implementasi modul pembelajaran 

membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu, Daryanto 

(2013) menyatakan bahwa modul pembelajaran juga memiliki ciri self contained, 

yaitu modul memuat seluruh materi pokok yang akan dipelajarinya. Hal tersebut 

bertujuan agar siswa dapat belajar secara tuntas (Daryanto, 2013; Somayasa et al., 

2013). 

Dampak penggunaan modul pembelajaran berdasarkan pendapat para ahli 

diantaranya yaitu siswa mampu memahami materi yang dipelajarinya, karena 

modul pembelajaran membantu siswa dalam menggambarkan sesuatu yang 

abstrak tentang materi yang dipelajarinya (Somayasa et al., 2013). Sejalan dengan 

itu, Sungkono (2009) menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

modul, siswa dapat mengkoreksi sendiri jawaban yang siswa kerjakan 

dikarenakan didalam modul menyediakan kunci jawaban. Dan siswa mampu 
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menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dikarenakan materi yang 

disajikan didalam modul pembelajaran bersifat kontekstual (Daryanto, 2013; 

Wahyuningtyas & Shinta, 2017). Modul pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah untuk 

melatih siswa berfikir tingkat tinggi dalam memahami materi dan menyelesaikan 

masalah matematika. 

2.2.3 Definisi Pemecahan Masalah 

Tidak hanya pembelajaran harus berpusat pada siswa, implementasi 

kurikulum 2013 juga menuntut siswa untuk berfikir tingkat tinggi. Oleh karena itu 

diperlukan suatu metode pembelajaran untuk melatih siswa dalam berfikir tingkat 

tinggi salah satunya yaitu dengan menggunakan pemecahan masalah (Safrida et 

al., 2016). Pemecahan masalah merupakan pembelajaran yang melatih siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika baik permasalahan nyata maupun 

permasalahan yang hanya berhubungan dengan matematika saja (Jumiati et al., 

2013; Martyanti, 2013). Pemecahan masalah juga salah satu pembelajaran yang 

dapat mengkonstruk pengetahuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika (Wijayanti & Sugiman, 2013). Masalah merupakan sesuatu yang 

belum diketahui jawabannya dan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (Susiana, 2010) dan masalah matematika merupakan suatu pertanyaan 

yang belum diketahui jawabannya secara langsung, dan membutuhkan langkah 

penyelesaian untuk memperoleh jawaban. 

Susiana (2010) pemecahan masalah merupakan suatu proses pembelajaran 

dan penyelesaian masalah yang mana siswa memperoleh pengalaman baru 

berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebelumnya untuk 
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menyelesaikan masalah yang bersifat tidak rutin. Masalah tidak rutin merupakan 

suatu masalah yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dan ketepatan 

prosedur penyelesaian matematika (Wijayanti & Sugiman, 2013). Penyelesaian 

masalah tidak rutin tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan 

kegiatan diantaranya yaitu mengamati, memahami, mencoba, menduga, 

menemukan, dan meninjau kembali (Hendriana et al., 2017). 

2.2.4 Karakteristik Pemecahan Masalah 

Salah satu karakteristik pendekatan pemecahan masalah yaitu menstimulus 

siswa untuk berfikir tingkat tinggi (Safrida et al., 2016). Brokkhart menyatakan 

bahwa berfikir tingkat tinggi diantaranya yaitu siswa memiliki kemampuan logika 

dan bernalar, analisis, evaluasi, dan kreasi, pemecahan masalah, dan pengambilan 

keputusan (Kurniati, Harimukti, & Jamil, 2016).  Sejalan dengan itu, melalui 

kegiatan pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa (Jumiati et al., 2013; Safrida et al., 2016; Slamet & 

Rokhani, 2013). Tidak hanya itu, melalui kegiatan pemecahan masalah dapat 

memfasilitasi siswa dalam mengembangkan rasa percaya dirinya untuk 

menyelesaikan masalah matematika (Martyanti, 2013). Dimana rasa percaya diri 

siswa merupakan bagian dari indicator resiliensi matematis siswa, sehingga 

melalui kegiatan pemecahan masalah juga dapat meningkatkan resiliensi 

matematis siswa. 

2.2.5 Modul Pembelajaran berbasis Pemecahan Masalah 

Daryanto (2013) modul pembelajaran merupakan suatu bahan ajar yang 

disusun secara sistematis dan utuh, isinya memuat seperangkat pembelajaran 

terencana dan digunakan untuk membantu siswa dalam menguasai pembelajaran 
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secara mandiri. Penerapan pendekatan pemecahan masalah dalam modul 

mengandung arti bahwa didalam modul menerapkan karakteristik pendekatan 

pemecahan masalah yaitu penjelasan materi pembelajaran diawali dengan suatu 

masalah, baik masalah tentang kehidupan nyata atau konsep matematika. Dimana 

dalam modul tersebut mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan 

menyelesaikan masalah matematika secara sistematis dan terarah baik secara 

berkelompok maupun individu. Hal tersebut bertujuan untuk melatih siswa secara 

mandiri tanpa menggantungkan bantuan memperoleh pengetahuan yang 

dipelajarinya oleh guru pengajar, dimana guru pengajar hanya mengarahkan dan 

memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran.  

Modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah diterapkan pada materi 

fungsi kelas VIII SMP, modul pemecahan masalah tersebut terdiri dari empat bab 

pembelajaran diantaranya yaitu pada Bab 1 tentang definisi dan karakteristik 

fungsi, Bab 2 tentang (a) domain, kodomain,  dan range; (b) notasi dan nilai 

fungsi, Bab 3 tentang bentuk penyajian fungsi, dan Bab 4 tentang korespondensi 

satu-satu. Modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah disusun dengan 

menggunakan bahasa yang komunikatif, menarik dengan dilengkapi ilustrasi 

sebagai pendukung dalam pemahaman pembelajaran. Adapun komponen yang 

terkandung dalam modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah diantaranya 

yaitu: (1) penjelasan materi yang diawali dengan suatu masalah baik masalah 

berdasarkan kehidupan nyata atau konsep matematika yang diadaptasi dari 

(As’ari, Tohir, Valentino, Imron, & Taufiq, 2017) dengan penyelesain masalah 

berdasarkan Polya dalam Ngilawajan (2013) yang diantaranya yaitu memahami, 

menyusun rmencana, melaksanakan rencana, dan kesimpulan; (2) diskusi; (3) 
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latihan soal yang diadaptasi dari As’ari et al. (2017) yang dibuat berdasarkan 

masalah non rutin yang penyelesaiannya juga menggunakan indikator 

penyelesaian masalah seperti pada komponen penjelasan materi yang memerlukan 

siswa untuk berpikir tingkat tinggi; (4) kunci jawaban.  

2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) berbantuan Modul berbasis Pemecahan Masalah 

Pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan langkah-langkah penerapan 

model pembelajaran CTL. Untuk langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

CTL berbantuan modul berbasis pemecahan masalah akan dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah pembelajaran serta Aktivitas Guru dan Siswa Menggunakan 

Model Pembelajaran CTL berbantuan Modul berbasis Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan 

a. Mengucapkan salam dan 

berdo’a 

b. Mengabsen kehadiran siswa 

 

 

c. Menyampaikan tujuan  

pembelajaran 

d. Menginformasikan 

pembelajaran CTL berbantuan 

modul pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah 

Pembentukan kelompok belajar 

a. Membentuk kelompok kecil 

yang terdiri 4-5 siswa 

perkelompok secara heterogen 

b. Membagikan modul 

pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah, masing-

masing siswa mendapatkan satu 

modul 

a. Menjawab salam dan berdo’a 

 

b. Mendengarkan dan 

mengangkat tangan jika 

namanya dipanngil 

c. Mendengarkan dan menyimak 

apa yang disampaikan guru 

d. Menyimak dengan baik 

instruksi selama pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru 

 

Pembentukan kelompok belajar 

a. Menyimak instruksi dari guru 

dan bergegas berkumpul duduk 

dengan anggota kelompok 

b. Menerima modul berbasis 

pemecahan masalah 

Inti 

Menyajikan masalah kontekstual 

a. Membagikan media/benda 

untuk diamati oleh siswa dan 

lembar permasalahan yang 

berkaitan dengan konteks 

kehidupan nyata, masing-

masing kelompok memiliki 

benda dan permasalahan yang 

sama 

b. Menjelaskan kepada siswa 

untuk menyelesaikan masalah 

kontekstual tersebut pada 

modul berbasis pemecahan 

masalah yang tersedia 

Berdiskusi kelompok 

a. Mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi dengan anggota 

kelompok masing-masing 

dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual 

b. Memfasilitasi dan menstimulus 

siswa untuk menggali informasi 

dalam penyelesaian masalah 

kontekstual melalui tanya jawab 

kepada guru atau sesama 

anggota kelompok 

c. Mengarahkan siswa untuk 

mengerjakan latihan soal pada 

modul berbasis pemecahan 

masalah 

d. Mengarahkan siswa untuk 

mengkoreksi secara mandiri 

 hasil dari penyelesaian latihan 

soal berdasarkan kunci jawaban 

Menyajikan masalah kontekstual 

a. Menerima media/benda yang 

dibagikan oleh guru dan 

mencermati perintah 

permasalahan yang telah 

diberikan guru secara 

berkelompok 

 

 

b. Menyimak penjelasan guru 

tentang prosedur penyelesaian 

masalah kontesktual 

 

 

Berdiskusi kelompok 

a. Bekerja sama bertukar 

pendapat dalam menyelesaikan 

masalah kontekstual 

 

b. Mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan penyelesaian 

masalah kontekstual kepada 

guru dan anggota kelompok 

 

 

 

c. Mengerjakan latihan soal pada 

masing-masing modul berbasis 

pemecahan masalah yang 

dimiliki 

d. Mengkoreksi secara mandiri 

hasil dari penyelesaian latihan 

soal berdasarkan kunci 

jawaban yang tersedia pada 
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yang ada pada modul berbasis 

pemecahan masalah 

Presentasi 

a. Menunjuk dua kelompok secara 

acak untuk presentasi hasil 

diskusi kelompok di depan 

kelas 

 

b. Memfasilitasi bagi kelompok 

yang tidak presentasi untuk 

mengajukan pertanyaan 

berkaitan materi yang 

dipresentasikan 

modul berbasis pemcahan 

masalah 

Presentasi 

a. Menyampaikan hasil diskusi 

didepan kelas bagi kelompok 

yang terpilih untuk presentasi 

dan kelompok lain menyimak 

penjelasannya 

b. Mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan hasil 

presentasi 

 

Penutup 

Menyimpulkan 

a. Mengulas kembali secara 

singkat apa yang telah dipelajari 

selama proses pembelajaran dan 

meluruskan jawaban siswa yang 

kurang tepat tentang materi 

yang dipelajari 

b. Menyimpulkan secara umum 

konsep tentang materi yang 

dipelajari 

 

Penilaian 

a. Memberikan tes tulis (posttest) 

untuk dikerjakan secara 

individu 

 

Memberitahu siswa tentang materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

 

Mengakhiri pembelajaran, berdo’a, 

dan memberi salam penutup 

Menyimpulkan 

a. Menyimak penjelasan guru 

mengenai ulasan singkat materi 

yang telah dipelajari 

 

 

 

b. Menyimak dan mencatat 

kesimpulan yang telah 

disampikan guru tentang 

materi yang telah dipelajari 

Penilaian 

a. Mengerjakan tes tulis (posttest) 

secara individu 

 

 

Menyimak penjelasan guru tentang 

materi pada pertemuan selanjutnya 

 

 

Berdo’a. dan menjawab salam 

 

2.4 Kemampuan Penalaran 

2.4.1 Definisi Kemampuan penalaran 

Hard skill yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika 

salah satunya yaitu kemampuan penalaran matematis (Hendriana et al., 2017). 

Kemampuan penalaran sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika, karena 

matematika dengan penalaran matematis saling berhubungan satu sama lain 

(Burais et al., 2016; Susilowati, 2016). Kemampuan penalaran matematis 

merupakan kemampuan siswa dalam menyimpulkan dari beberapa fakta yang ada 

(Burais et al., 2016; Yenni & Aji, 2016). Tidak hanya itu, kemampuan penalaran 
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matematis merupakan suatu kegiatan berfikir tingkat tinggi yang menggunakan 

berfikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah matematika (Aprilia & 

Budiarto, 2017; Rizqi & Surya, 2017). Lebih lanjut, Nuridawani et al. (2015) 

menyatakan bahwa dalam kegiatan bernalar juga melibatkan berfikir kritis dan 

mengkomunikasikan pendapat siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Emilya, Darmawijoyo, & Putri (2010) menyatakan bahwa indikator 

kemampuan penalaran matematis diantaranya yaitu: (1) menyajikan pernyataan 

matematika; (2) mengajukan dugaan; (3) memanipulasi matematika; (4) 

menyimpulkan. Lebih lanjut diuraikan, (1) menyajikan pernyataan matematika 

merupakan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah dari data yang 

diberikan dan menyajikan pernyataan matematika dalam bentuk kalimat 

matematika baik berupa tulisan, lisan, gambar, tabel, atau diagram yang bertujuan 

untuk mempermudah dalam memahami maksud dari masalah matematika dimulai 

dari apa yang diketahui pada masalah matematika dan apa yang ditanyakan pada 

masalah matematika tersebut; (2) mengajukan dugaan merupakan kemampuan 

siswa dalam memperkirakan jawaban dan merumuskan langkah-langkah yang 

mungkin dapat menyelesaikan masalah matematika berdasarkan pengetahuan 

yang dimiliki oleh siswa; (3) memanipulasi matematika merupakan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan berbagai 

cara berdasarkan data yang diketahui dan rumus yang relevan; (4) menyimpulkan 

merupakan kemampuan siswa dalam mengambil kesimpulan atas penyelesaian 

masalah matematika yang telah dikerjakannya. Untuk mengembangkan 

kemampuan penalaran siswa diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk 

diterapkan dalam proses pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu dengan 
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menerapkan model pembelajaran CTL berbantuan modul pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah. 

2.4.2 Indikator Kemampuan Penalaran 

kemampuan penalaran matematis siswa dapat diketahui apabila siswa dapat 

menyelesaikan soal dengan memenuhi indikator kemampuan penalaran 

matematis. Berikut disajikan tabel indikator kemampuan penalaran matematis 

siswa: 

Tabel 2.2: Indiktor Kemampuan Penalaran Matematis dalam Pemecahan Soal 

Aspek Kemampuan Penalaran 

Matematis 

Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

Menyajikan pernyataan matematika  Siswa dapat mengidentifikasi masalah dari data 

yang diberikan dan menyajikan pernyataan 

matematika dalam bentuk lisan, tertulis, diagram, 

tabel atau diagram 

Mengajukan dugaan  Siswa dapat memperkirakan jawaban dan 

merumuskan langkah-langkah penyelesaian soal  

Memanipulasi matematika  Siswa mampu menyelesaikan masalah berdasarkan 

data yang diketahui dan rumus yang relevan 

Menyimpulkan  Siswa dapat menarik kesimpulan atas proses 

penyelesaian soal yang telah dikerjakan 

Sumber: (Emilya et al., 2010) 

Contoh soal: 

Abdullah memiliki kantong berisi kelereng yang biasanya digunakan untuk 

bermain bersama teman-temannya, didalam kantong tersebut terdapat 15 kelereng 

biru, 14 kelereng kuning, 13 kelereng putih, dan n kelereng hijau. Jika diambil 1 

kelereng dari dalam kantong tersebut, peluang teoritik terambilnya kelereng hijau 

adalah . 

Tentukan peluang teoritik jika yang diambil adalah kelereng kuning. 
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Tabel 2.3 Penyelesaian Contoh Soal 

Penyelesaian Soal Indikator Kemampuan 

Penalaran Matematis 

Misal : 

Kelereng biru = B 

Kelereng kuning = K 

Kelereng putih = P 

Kelereng hijau = H 

Diketahui: 

 

 

 

 
Ditanya: 

 
Jawab: 

Menyajikan pernyataan 

matematika 

 

 
 

Mengajukan dugaan 

Mencari nilai ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sehingga,  

 

 
 

 

Memanipulasi matematika 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peluang teoritik terambilnya 

kelereng kuning oleh Abdullah sebesar  
Kesimpulan 
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2.5 Resiliensi Matematis 

2.5.1 Definisi Resiliensi Matematis 

Tidak hanya hard skill yang dapat dikembangkan pada proses pembelajaan 

disekolah, siswa juga dapat mengembangkan soft skill dari proses pembelajaran 

yang diperolehnya. Salah satu jenis soft skill yang penting dimiliki oleh siswa 

yaitu resiliensi matematis (Dilla et al., 2018). Karena resiliensi matematis melatih 

siswa tidak hanya memperoleh nilai matematika yang baik namun mengajarkan 

siswa untuk menggunakan matematika dalam berpikir dan bersikap (Sumarmo, 

2015). 

Hendriana et al. (2017) menyatakan bahwa resiliensi matematis merupakan 

sikap tekun dan tangguh siswa melalui kerja keras dalam menghadapi tantangan 

menyelesaikan masalah matematika. Siswa memiliki resiliensi matematis kuat 

apabila siswa memiliki sikap mampu beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, 

mampu menghadapi hal yang tidak pasti, mampu menghadapi masalah dan 

tantangan, mampu menyelesaikan masalah dengan berfikir logis dan fleksibel, 

memiliki solusi kreatif dalam menyelesaikan tantangan, memiliki sikap rasa ingin 

tahu dan belajar yang tinggi terhadap pengalaman dalam belajar (Wilder, Lee, 

Garton, Goodlad, & Brindley, 2013). Selain itu juga siswa mampu mengendalikan 

diri, sadar akan perasaan dirinya, memiliki hubungan sosial yang kuat, dan 

memiliki sikap suka menolong (Wilder, Lee, Brindley, & Garton, 2015; Wilder et 

al., 2013; Zanthy, 2018). Oleh karena itu, dengan siswa memiliki resiliensi 

matematis kuat membuat siswa mampu mengatasi hambatan dalam belajar 

matematika. 
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Sumarmo (2015) terdapat enam indikator dalam megukur resiliensi 

matematis siswa, diantaranya yaitu: (1) menunjukkan sikap percaya diri, tekun, 

bekerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah; (2) 

menunjukkan keinginan untuk bersosialisasi, membantu sesama, berdiskusi 

dengan teman sebaya, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar; (3) 

memunculkan gagasan baru dan mencari solusi yang kreatif dalam menyelesaikan 

masalah; (4) menggunakan kegagalan sebagai motivasi diri menjadi lebih baik. 

Adapun penjelasan setiap indikator resiliensi matematis sebagai berikut (1) 

menunjukkan sikap percaya diri, tekun, bekerja keras dan pantang menyerah 

dalam menghadapi masalah merupakan dalam menyelesaikan masalah 

matematika siswa optimis untuk mengerjakannya dan memiliki kepercayaan diri 

bahwa masalah matematika dapat diselesaikan dengan benar; (2) menunjukkan 

keinginan untuk bersosialisasi, membantu sesama, berdiskusi dengan teman 

sebaya, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar merupakan sikap siswa dalam 

pembelajaran matematika mampu bekerja sama dengan teman sebaya dalam 

menyelesaikan masalah matematika, senang hati untuk mengajarkan teman sebaya 

yang kurang paham dengan materi pembelajaran dan mampu beradaptasi dengan 

kondisi yang kurang disenanginya; (3) memunculkan gagasan baru dan mencari 

solusi yang kreatif dalam menyelesaikan masalah merupakan siswa menggunakan 

berbagai alternatif penyelesaian masalah untuk memecahkan masalah matematika 

berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya; (4) menggunakan kegagalan 

sebagai motivasi diri menjadi lebih baik merupakan siswa mengambil hikmah dari 

kegagalan yang telah menimpanya dan memperbaikinya untuk menjadi lebih baik 

kembali. 
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2.5.2 Indikator Resiliensi Matematis 

Berdasarkan uraian diatas berikut adalah skala resiliensi matematis siswa 

yang disusun berdasarkan respon derajat frekuensi terlaksananya kegiatan 

pembelajaran model pembelajaran CTL berbantuan modul berbasis pemecahan 

masalah yang diadaptasi dari skala resiliensi matematis yang dibuat oleh 

(Sumarmo, 2015).   

Tabel 2.4 Skala Resiliensi Matematis 

No. 
Indikator Resiliensi Matematis Jumlah 

Item 

1.  
Menunjukkan sikap percaya diri, tekun, bekerja keras dan pantang menyerah 

dalam menghadapi masalah 
9 

2.  
Menunjukkan keinginan untuk bersosialisasi, membantu sesama, berdiskusi 

dengan teman sebaya, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar 
6 

3.  
Memunculkan gagasan baru dan mencari solusi yang kreatif dalam 

menyelesaikan masalah matematika 
5 

4.  Menggunakan Kegagalan sebagai motivasi diri menjadi lebih baik 7 

Sumber : Adaptasi dari Sumarmo (2015)  

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah “Ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran CTL berbantuan modul berbasis pemecahan masalah terhadap 

kemampuan penalaran matematis” dan “ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran CTL berbantuan modul berbasis pemecahan masalah terhadap 

resiliensi matematis siswa”.  


